
Jonas Rugienius
12250 VZashburn St., 
Detroit, TTich. 48204

----------- THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER ----------

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103.
Telephone: 431-6344

Jaunimo Metai Birželis - lune 29,1966 Nr. 73

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIETIJOS
PROBLEMA

DE GAULLE VIZITAS IŠŠAUKĖ IR PAČIŲ VO
KIEČIŲ PASIŪLYMUS SAVO PROBLEMAI 
SPRĘSTI, IŠEINANT Iš PRIELAIDOS. KAD NO
RINT KĄ NORS PASIEKTŲ REIKIA VISŲ PIR
MA SUTIKTI SU SOVIETŲ SĄLYGOM ARBA 
JIEMS Už NUOLAIDAS VIENUR, PASIŪLYTI 

SAVO NUOLAIDAS KITUR.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - -------—

De Gaulle viešnagė 
Sovietijoje visu ryšku
mu iškelia pagrindinį 
Europos politikos klau
simą: ar norint norma
lizuoti santykius Euro
poje reikia sutikti su 
Maskvos pastatytomis 
sąlygomis? Aukštasis ge
nerolas į jį atsako tei
giamai. Washingtonas, 
ypatingai Bonna, iš da
lies ir Londonas (iki šiol 
laikėsi pažiūros, kad so
vietai buvo per toli nu- 
sistūmę į Vakarus ir tik
ras esamos įtampos ato
slūgis būtų reikalingas 
nuolaidų iš Kremliaus 
pusės. Laikui bėgant vi
siems paaiškėjo, kad at
sisakant panaudoti jėgą, 
nėra vilties įkalbėti so
vietus prie bet kokių nuo
laidų ar pasitraukimo. 
Pagal Max Frenkel pra
nešimą New York Times, 
Washingtone jau prade
dama manyti, kad pir
miau reikia siekti visuo
tino santykių pagerini
mo ir tik tokioje atmos
feroje eiti prie Vokieti
jos klausimo nagrinėji
mo: "The Egg of deten- 
te mušt come before the 
chicken of a German sėt- 
tlement and peace."

IS VISO PASAULIO
* VARŠUVOS KATALIKAI, 

švęsdami 1000 metų Lenkijos 
krikšto sukaktį, buvo surengę 
demonstracijas prie komunistų 
partijos rūmų Varšuvoje.

Apie 50.000 žmonių minia, iš- 
klausiusi mišias Varšuvos ka
tedroje ir jos aikštėje, besi- 
skirstant susidūrė su policija. 
Apie 1000 žmonių, daugiausia 
jaunesnio amžiaus, artėjo 
prie kom. partijos rūmų de
monstracijai, kur susidūrė su 
policija. Buvo sužeistų ir su
imtų.

♦ VALST. SEKRETORIUS 
Dean Rusk, atvykęs į Austra
lijos sostinę Canberrą dalyvau
ti SEATO posėdžiuose, spaudos 
atstovams pareiškė, kad taika 
Vietname bus atsiekta tada, kai 
š. Vietnamo vyriausybė atsisa
kys nuo savo tikslo užkariauti 
P. Vietnamą.

Prancūzija nors ir yra pil
nateisiu SEATO nariu, šioje 
konferencijoje dalyvauja tik ste ■ 
bėtojo vaidmeniui prisiųstu am
basadorium prie Tailano vy
riausybės.

* KANADA sudarė sutartį su

Faktinai to 'kiaušinio’ 
Johnsono ir ankstyves
nės administracijos jau 
seniai siekė, prezidento 
nesenas pareiškimas 
apie 'prekybinius tiltus’ 
į Rytų Europą yra tik 
vienas tokių apraiškų pa
vyzdžių. Iš kitos pusės 
siekiant santykių pageri
nimo ir glaudesnio ben
dradarbiavimo, visą lai
ką buvo vengiama pripa
žinti dabartinę Vokieti
jos būklę nuolatiniu šio 
klausimo sprendimu. Ir 
aišku kodėl. Vakarų Vo
kietija buvo ir yra vie
nas iš stipriausių Vaka
rų bendruomenės (su Na- 
to ar be jo) narių. Išda
vimas jos interesų so
vietų naudai galėtų pri
vesti prie jos pasitrau
kimo iš Vakarų bendruo
menės ir eventualaus su
sidėjimo su sovietais, 
kas savo ruožtu žymiai 
pakeistų pasaulio jėgos 
balansą. Dėl tos prie
žasties dabar Washing- 
tone ir vyrauja nuomo
nė, kad bet kokia inicia
tyva dėl dabartinės būk
lės turėtų išeiti iš Bon
nos, tada Washingtonas 
galėtų, taip sakant, 'nu
siplauti rankas’ ir sa-

Sov. S-ga, pagal kurią pastaro
ji perka kviečių už 800 mil. 
dol. Tai stambiausias pirkinys 
kviečių pardavimo istorijoje. 
Kanados prekybos delegacijai 
vadovavo prekybos ministeris 
R. Winteris, Maskvos spaudos 
atstovams pareiškęs, kad toji 
sutartis su Maskva pasitarnau
sianti ne tik kviečius auginan
tiems ūkininkams, bet ir pla- 
tesniems tos srities prekybos 
sluoksniams. Kanados politi
nėms viršūnėms džiaugiantis to
kiu prekybiniu sandėriu, kitur 
kilo susirūpinimas dėl kainų 
pakilimo pasaulio kviečių rin
koje.

Kad dalis tų kviečių nuplauks 
į Kubą, Egiptą ir į kitus Sov. 
S-gos "pagalbą" gaunančius 
kraštus, Kanadoje mažai te
kreipiama dėmesio.

* KOMUNISTINE Jugoslavi
jos vyriausybė sudarė naują su
tartį su Vatikanu, pagal kurią 
bus tvarkomi Katalikų Bažny
čios reikalai Jugoslavijoje, 
Spauda pastebi, kad toji Vati
kano sutartis žymi naują Vati-> 
kano politiką komunistinių kraš
tų atžvilgiu. 

kyti: 'Jei jūs patys to no
rite, ką gi — O.K J’

Tokioje situacijoje vo
kiečiai patys galvotrūkš- 
čiais pradėjo ieškoti ko
kios formulės savo klau
simui išspręsti. Mes čia 
jau rašėme apie jų so
cialistų 'dialogą', kuris 
paskutiniais praneši
mais, gali ir neišdegti. 
Maskva bijanti, kad ne
galėsianti išlaikyti jo 
savo 'kontrolėje' ir to
dėl norinti prie jo ne
prileisti, suverčiant kal
tę ant Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų ir Bon
nos vyriausybės. Savai
me aišku, kad vienos par
tijos žygiai Vokietijos 
suvienijimo nagrinėji
mui turėjo paskatinti ir 
kitas partijas išeiti su 
savo konkrečiais pa
siūlymais, nelaukiant so
cialistų 'dialogo' rezul
tatų.

Už tat nestebėtina, kad 
savo receptus Vokietijos 
klausimui pasiūlė ir du 
žymūs krikščionių de
mokratų politikai: jų 
frakcijos Bonnos parla
mente vadas Rainer Bar- 
zel ir buvęs krašto ap
saugos ministeris bei 
didelė figūra Bavarijo
je Josef Strauss. Pasku
tinysis, kalbėdamas Lon
done, pasisakė už Euro
pos konfederaciją, į ku
rią įeitų kaip atskiri na
riai Vakarų ir Rytų Vo
kietija, o pirmasis pa
reiškė New Yorke, kad 
sovietams už jų leidimą 
Vokietijai susijungti ga
lėtų būti leista palikti 
savo kariuomenę Vokie
tijoje. Tokia prielaida 
sukėlė nemažą triukšmą 
Bonnoje. Pirmiausia, ki
lo klausimas, ar tai yra 
privati Barzelio nuomo
nė ar vyriausybės pa
žiūra?

Barzelis New Yorke 
kalbėjo birželio 17 d. 
minint tęs dienos suki
limą 1953 metais, kada 
visoje Rytų zonoje buvo 
gana smarkokų ir kruvi
nų demonstracijų prieš 
sovietus. Pačioje V. Vo
kietijoje tas dramatiškas 
'vienybės laisvėje’troš
kimo pareiškimas buvo 
minimas be ypatingo 
dvasinio pakilimo. Karš
tis daugumą viliojo į gam
tą ar maudykles, todėl 
Hannoveryje paminėji

- Drauge Gomulka, mes negalim jo išversti, nes stovi ant tvirto pagrindo!

Pasaulio moterų suvažiavimo atstovės svečiuose pas Chicagos lietuves. Iš kairės: LB Centro Valdy
bos narė M. Rudienė, LMF Chicagos klubo vicepirmininkė Z. Juškevičienė, Graikijos atstovė Tsaovssi, 
mūsų žymioji visuomenininke J. Daužvardienė, GFWC pirmininkė H. Hasebroock, Dr. M.M. Premin
ger, Panamos konsulas Angelą Munoz de Lew ir LMKF pirmininkė L. Bieliukienė.

V. Noreikos nuotrauka

mas buvo atliktas ... pa
plūdimyje-pagal logiką, 
kad jei žmonės neina į 
mitingus, bet į maudyk
les, reikia ten nukelti ir 
politines demonstraci
jas!... Tą pačią dieną 
raudonieji pasienio sar
gybiniai nušovė dar vie
ną Rytų vokietį bėgantį 
į Vakarus — jis bandė 
perplaukti upę į Vakarų 
Berlyną. Bėglys neturė
jo prie savęs jokių do
kumentų ir buvo identifi
kuotas tik kaip "Mann in 
der Badehose” — vyras 
maudymosi kelnaitėse — 
taip pranešė UPI agen
tūra...

Sekančią dieną Bon
nos vyriausybė pasisku
bino paaiškinti, kad Bar
zelio pasiūlymas tėra jo 
privati nuomonė. Tiesa, 
jo kalbos tekstas buvo 
pateiktas kancleriui Er- 
hardui, tačiau tas jo ne
skaitė, nes buvo para
šytas angliškai. Ir tik 
kai Barzelis išskrido į 
New Yorką, kancleris 
sužinojęs apie pasiūly
mą palikti sovietų kariuo
menę Vokietijoje amži
nai. Pats Barzelis pa
reiškė Spiegeliui, kad 
jis norėjęs savo minti
mi ’ mesti akmenį į 
vandenį’ . Šioks toks 
triukšmas iš tikro buvo, 
kai kuriems ameri-

PASAULIO MOTERŲ
SUVAŽIAVIME

Retas ir svarbus įvykis pa
saulio moterų organizuotoje 
veikloje, tai pasaulinės moterų 
organizacijos -- GFWC jubilie
jinis deimantinis suvažiavimas, 
įvykęs birželio mėn. pirmomis 
dienomis, Chicagoje, Conrad Hil- 
ton viešbutyje. Suvažiavime da
lyvavo apie trys tūkstančiai mo
terų, atstovės iš 55 laisvų vals
tybių.

GFWC jubiliejinio - deimanti
nio suvažiavimo proga moterys 
svarstė laiko iškeltas proble
mas.

Suvažiavime oficialiai kalbėjo 
ir mūsų tautinės reprezentan- 
tės, tai J. Daužvardienė ir L. 
Bieliukienė, LKM Federacijos 
vardu. J. Daužvardienė savo 
kalboje pasakė "Lietuvės mote, 
rys yra aukštai iškėlusios lais
vės fakelą ir daro viską, kad jo 
šviesa būtų toli matoma, kad 
laisvės vilčių kibirkštys pasiek

kiečiams ta mintis atro
dė 'pozityvi'. Tačiau so
vietų ambasados Bonno
je oficialus nuomonės 
reiškėjas Vladimirovas 
Barzelio pasiūlymą vo
kiškai apibūdino gana pa
niekinančiai: "So ein
Bloedsinn" — kokia ne
sąmonė.

tų Lietuvos moteris, esančias 
anapus geležinės uždangos. Tai-
ka be laisvės — tuščias žodis .

Ligija Bieliukienė savo kal
boje pristatė Lietuvos laisvės 
reikalą: "Kol taip didelė dalis 
pasaulio, o taip pat ir mano 
gimtinė Lietuva, randasi raudo,, 
nųjų sukaustyta — raudonųjų 
vergijoje negali būti nė kalbos 
apie pastovią taiką pasaulyje". 
Abiejų lietuvių moterų kalbų 
klausėsi arti trys tūkstančiai su
važiavimo dalyvių.

Buv. JAV viceprezidentas R. 
Nixonas pasakė politinę kalbą 
pasaulio moterų atstovių suva
žiavime.

Kalbant apie iškilmes, tenka 
pasakyti, kad jos buvo iškilmin
gos, ceremonialios, pasigėrėti
nai gražiai jas pravedant buv. 
GFWC prezidenti Mrs. H. Has- 
broock. Iškilmės buvo užbaig
tos religiniu susikaupimu, kurį 
pravedė GFWC religinio sky
riaus vedėja.

Nauja pirmininke buvo išrink
ta Mrs. E.D. Pearce, profesorė 
iš Floridos.

PASAULIO ATSTOVES 
SVEČIUOS PAS LIETUVES 
MOTERIS...

L M Federacijos Chicagos 
klubas — kad atsiekti artimes
nio ryšio su pasaulio moteri
mis, padarė priėmimą, į kurį 
pakvietė GFWC jubiliejinio' - 
deimantinio suvažiavimo atsto
ves ir Chicagoje reziduojančių 
valstybių konsulų žmonas, ar 
net pačius konsulus - moteris. 
Daugumas kviestinių ir daly
vavusių priėmime viešnių yra 
aktyvios visuomeninėje, kultū
rinėje ar politinėje veikloje, 
tuo pačiu įtakingos krašto, o 
neretai žinomos ir plačiame pa
saulyje moterys. Pa v., kaip kad 
priėmime dalyvavusi d r. Ma- 
rion Mill Preminger yra de
koruota įvairiais ir daugelio 
valstybių bei paskirų institu
cijų ordinais už nuopelnus žmo
nijos gerovei, už pasiektus lai
mėjimus kultūros srityje. Tai 
pasaulinio garso moteris, dau
giausia ordinais dekoruota mote
ris pasaulyje.

Pasaulio moterų atstovių pri
ėmimo proga surengta lietuvių 
moterų dailės darbų paroda, ku
rioje dalyvavo 16 menininkių ir 
išstatė parodoje 54 meno dar
bus. Parodos organizavimu rū
pinosi dail. Z. Sodeikienė. Pa
tiektos iškilmingos vaišės puoš, 
niame stiliuje. Vyriausia vaišių 
šeimininkė -- J. Valdienė. Pa
teikta programa, kurią išpildė

(Nukelta į 2 psl.)
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Venezuelos Lietuvių Bendruomenė gegužės 21 d. buvo surengusi įspūdingą Motinos Dienos minėjimą. 
Minėjimo programą, kaip ir tiko Jaunimo metais, atliko Venezuelos lietuvių jaunoji karta. Parengimas 
davė virš 100 dol. pelno, kuris buvo paskirtas Venezuelos jaunimo atstovų kelionei į Jaunimo Kongre
są palengvinti. Nuotraukoje tautinių šokių ansamblis, išpildęs programą, su vadovais,dešinėje: Aure
lija Žalnieriūnaite, LB pirm. inž. V. Venckum ir Onute Bieliauskaite-Lammersdorf. Kairėje akorde
onistas Tadas Garšva.

nes, naikino, o už metų 
lygiai tą pačią dieną 
daugybę žmonių, atskirą 
brolius nuo seserų, tė
vus nuo vaikų, sugrūdę 
į vagonus ilgiausiuose 
traukiniuose, užkaltus 
išvežė iš savo žemės, 
iš savo namų Rusijon į 
vergovę... Karštyje jie 
troško, šaukė vandens, 
gerti, gerti... bet prie
šas jiems nedavė, ne
leido nei paduoti, o kas 
bandė — į tuos šovė. 
P akeliu j daugelis dėl to 
mirė. Jie kentėjo, o gal 
ir tebekenčia, tadpaken-

Roselando LB šešt. mokyklos mokiniai šoka "Dzūkų polka”. Akor
deonu groja Jolanta Ūsevičiūtė. Šokiams vad. mokt. N. Ūsevičienė.

Mokyklos 15-kos mokslo metų užbaigimas ir minėjimas įvyko bir
želio mėn, 12 d. Visų Šventųjų parap. salėje. Sveikino — LB Švieti
mo tarybos pirm. J. Ignatonis, LB Roselando apyl. pirm. B. Mace
vičius ir Balfo 57-to skyr. pirm. K. Bružas. Tėvų k-tas A. Joku- 
bauskas ir G. Sakevičienė įteikė vertingas dovanas buvusiems m- 
los vedėjams -- J. Girdžiūnui, dr. B. Balšaitytei ir J. PlaČui, pa
rap. klebonui kun. P. Lukošiui, B. Macevičiui ir K. Bružui (mokyk
los steigėjams-globėjams). Mokyklą lanko 35 mokiniai. Mokytojau
ja V. Lapinskas, N. Ūsevičienė ir N. Kapteinytė.

St. Kancevičiaus nuotrauka

SKAITYTOJU NUOMONES

TAUTINIAI PAŽYMIAI RELIGIJOJE
Kiekviena religija tu

ri savo atspalvį, kilusį 
iš savo tautos gyvenimo 
aplinkybių, papročių ir 
tradicijų, įpintų į tikė
jimo būdą ar jo išraiš
ką. Kiekvienoje tautoje 
religija yra surišta net 
su specifiniais tautos 
reikalais ir aspiracijo
mis, ar tai ji būtų mu
sulmonų, hindų, ar mu- 
hametonų, budistų ar 
krikščionių. Apeigose 
yra įvesta savo apdarų, 
savo giesmių, savotiš
kų procesijų. Panašiai 
atsispindi savo tautos 
religinės išraiškos na
muose, kasdieniniame 
gyvenime, religiniame 
mene.

Krikščionių, ypač ka
talikų tikėjime, nors vi
same pasaulyje yra tos 
pačios liturginės taisyk
lės apeigose, ypač per 
švenčių iškilmes, kiek
vienoje tautoje yra įneš
ta būdingų bruožų. Pa
vyzdžiui, Lietuvoje pro
cesijos per didžiąsias 
šventes einamos aplink 
bažnyčią, visi maldinin
kai seka iš paskos gie
dodami. Atlaidai — tai 
lyg kokia tautinė šventė. 
Bažnytinių giesmių yra 
sukurtų tautiniais mo
tyvais, savo tautos var
go žmonėms pritaikin
tų, jiems pagalbos šau
kiančių, tautai gerovės

MOTERĮ]
SUVAŽIAVIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
muz. A. Stephens ansamblis. 
Tautinius šokius šoko Irenos 
Smieliauskienės šokių grupė. 
Surengta tautodailės dirbinių pa
roda, kur buvo išstatyta retų, 
įdomių tautodailės dirbinių, 
ypač gintaro. Parodyta L. En
ciklopedija, Brolių Juškų pen
kių tomų dainų rinkinys, infor
macinės medžiagos apie Lie
tuvą. Žurnalai: Moteris, Mūsų 
Vytis, Lituanus ir t.t. Litera
tūrai buvo skirtas atskiras sta
las. Parodos įrengimo darbui 
vadovavo Z. Juškevičienė.

Vaišių metų, priėmime pa
grindinę kalbą pasakė ir lietu
vių kultūrinės veiklos apžvalgą 
pateikė J. Daužvardienė. Klubo 
vardu buvo įteiktos dovanos 
GFWC pirmininkei Mrs. H. Ha- 
sebroock ir LMK Federacijos 
pirmininkei L, Bieliukienei. 
Priėmime dalyvavo ir vietos mo' 
terų organizacijų atstovės. Pri
ėmimas įvyko birželio mėn. 8 d. 
J. Centre.

Visą didžiulį priėmimo rūpes
tį pakėlė ir darbų ratą suko 
LMF Chicagos klubo valdybos 
narės su pirmininke M. Kriau
čiūniene. Daug paramos susi
laukta iš skaučių. (zj)

prašančių, jos vado
vams Dievo palaimos 
meldžiančių. P avy z., 
kun. Vienožinskio "Pul
kim ant kelių ...” visai norėdamas 
bažnyčiai giedant, ne 
vienam žmogeliui iš
traukdavo ašaras. Kun.
Ylos 
pasidarė 

’ bažnytinis 
nas, o J. 
”Malda už 
džiai ir melodija suke
lia lietuviuose augš- 
čiausią ekstaziją. Da
bar, leidus mišias ce- 
lebruoti savo gimtąja 
kalba, religija darosi 
jau kaip ir tautinė. Skir
tumas yra tik toks, kad 
jos vyriausia vadovybė 
yra už tautos ribų.

Lietuvoje dvasiškiai 
bene pirmieji pradėjo 
šviesti žmones, dėti 
pastangas žmonių bū - 
viui pagerinti. Jaunieji 
kunigai daugumoje yra 
Lietuvos patriotai, sa
vo siela atsidavę savo 
tautai. Taigi, trumpai 
tariant, Bažnyčia su vi
sa tauta švenčia liūde
sio ar džiaugsmo iškil
mes, mini svarbius jos 
įvykius, remia tautiniai 
valstybines aspiracijas. 
Žodžiu — Bažnyčia 
kiekvienoje tautoje yra 
labai glaudžiai surišta 
su tauta.

Bet, rodos, nei viena 
religija nėra tiek stip
riai surišta su savo 
tauta, kaip žydų. Jų re
ligija yra visai sutapa
tinta su tautybe. Nesi
gilinant į visumą, te
būnie paminėta, kas ne
senai buvo. Būtent: 
šių metų pradžioje vie
nam gyvenančiam Izrae
lyje žydui, persikrikšti
jusiam į katalikų tikė
jimą, vyriausybė nedavė 
pilietybės motyvuojant, 
kad jis nėra žydų tikė
jimo.

Štai, neperseniausiai 
praėjo dvi didelės šven
tės: mūsų Prisikėlimas 
(Velykos), o žydų Hada- 
ša — iš Egypto vergi
jos pabėgimo maldos. 
Žydai švenčia jas per 
8 dienas.

Tas tradicijas tęsia
mos maždaug 3250 me
tų (nuo pabėgimo iš 
Egypto), ir vis perduo
damos iš generacijos į 
generaciją, nes tai reli
gijos būtinybė. Bene čia 
glūdi nepaprasta tautinė 
žydų stiprybė, kietumas, 
ištvermė. Jiems tas ap
simokėjo: atnešė laisvę 
jų valstybei.

O kodėl gi mums nepa
sekti ką nors panašaus

Marija, Marija' 
lyg tautinis 
lietuvių him- 
Dambrausko 
Tėvynę” žo-

nors dalele atitinkamai 
mūsų tautos pavergimui 
ir tautiečių vergovei 
priminti religijos pagel- 
ba? Ši mintis atėjo čia 
rašančiam iš vieno ma
žo atsitikimėlio. Kalė
dų proga pas vieną new- 
yorkiškį kalėdojo kuni
gas su palydovu. Asmuo, 

sumažinti
jausmą, kad jo buveinė 
labai primityvi, prašė 
nepalaikyti tai už blogą, 
nes palyginus su nupa
sakotomis ir aprašyto
mis mūsų tautiečių — 
pavergtųjų ir ištremtų
jų gyvenimo sąlygomis 
Sibire ir kitur, jis čia 
jaučiąsis gyvenąs di
džiausiame liuksuse, 
jaučiąs dvasiniai gyve
nąs su anaisiais. Vienas 
iš kalėdotojų greitai at
sakė: "Tai nereiškia 
kad reikia gulėti lovy
je.” Nors čia lovio nė
ra, bet asmeniui taip 
ir šovė mintis: o vis- 
dėlto būtų labai gerai 
kiekvienam iš mūsų 
nors kartą į metus pa
gulėti lovyje, o kadangi 
jų nėra, tai ant plikų, 
šaltų grindų, kad geriau 
būtų prisiminta ir įsi
jausta į pavergtųjų lie
tuvių tragišką buitį, par
tizanų ištvermę uolose 
ir urvuose.

Birželio mėnesį pra
sideda didieji karščiai. 
Mes minime tragišką
ją birželio 14 dieną, pa
togumo utėliai atkeldami 
jį į artimiausį sekma
dienį. Ar ne prasminga 
būtų įsipareigoti arba 
tiesiog uždėti pareigą 
dideliems ir mažiems 
tą dieną nieko negerti. 
Ir vėl ne vienas vaiku
tis ar mergytė ar paau
glys gal būt verkdamas 
klaustų mamos ar tėtės: 
Kodėl mes taip darom? 
Kodėl negalima? Aš la
bai noriu, aš labai no
riu... Atsakas būtų la
bai aiškus: tą dieną mū
sų priešai rusai, prisi
dengę komunizmo var
du, okupavo Lietuvą 
(1940), panaikino nepri
klausomybę, gaudė žmo-

tėkite ir jūs, kad nieka
dos to nepamirštumėte, 
o kai užaugsite, gal jūs 
išvaduosite juos, ir Lie
tuvą, dirbdami taip, kad 
rusai būtų išvaryti iš 
Lietuvos...

Šitoks minėjimo būdas 
daug prasmingesnis, ne
gu demonstracijos, ku
rios nebetenka savo 
prasmės nei pasiseki
mo. Jos reikalingos tik 
prie valdžios įstaigų ir 
tarptautinių institucijų, 
kad jos kasmet būtų 
paakintos, jog kolonia
lizmas dar nepanaikin
tas, ir tt.

Aišku, kad savaimi
niai įsipareigojimai yra 
labai netikras dalykas, 
dėl to būtų reikalinga, 
kad įpareigojimai būtų 
padaryti, taip sakant, iš 
viršaus: pasauliečių ir 
dvasiškių sutartinai. 
Atrodo būtų labai pra
vartu, kad mūsų dvasi
nė vadovybė sudarytų 
ar išdirbtų plana įpinti 
lietuvių tautos tragediją 
į religines apeigas, kas 
būtų moraliai visiems 
privaloma.

A. Koncė

* CORDOBOS MIESTO, 
Argentinoje , veikiančio 
Susivienijimo Lietuvių 
Argentinoje skyriaus va
dovybė (K. Jankūnas ir 
Ed. Meilutis) prisiuntė 
atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius, prašant pagal
bos baigiamam statyti 
lietuvių namui.

Jie apeliuoja (Ameri
kos lietuvių jausmus, pa
brėždami, kad sunku iš
laikyti lietuvybę jauni
mo tarpe neturint patal
pų tam jaunimui subur
ti, knygoms ir spaudai 
pastogės.

Lietuvių Namai Cor- 
doboje esą pradėti sta
tyti prieš 10 metų, tačiau 
dėl lėšų stokos niekaip 
nesugebama iškelti pa
baigtuvių vainiko.

Dirvos redakcija Cor- 
bodos lietuvių atsišauki
mą nukreipė į PLB val
dybą.

B PLANINGAS TAUPYMAS
mokagefun di/uidefiduA

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4š%
Pinigų taupymui nereikia važinėti, 

juos galite atsiųsti paštu, nes 
mes apmokam visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 
limokamaa du kart 

per metus.

Mutual
♦
♦
«♦ «♦

PlmadiMi, aatradiaal ir pankl*Uaaį 
M 9 vai. ryto Iki 4 vai. po pio ly.
Cotviita4icaĮ aao 9 vaL ryto iki S y. vak. 
šoStadiaaj bao 9 vai. ryto iki 1 vaL po piot^ 
TiažlaSioaį aMaryta via^diaa^.
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2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO S, ILUNORS

Plnae VIrgMi 7-7747 Joha J. Km. Ptu.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU IŠTAIGOS

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA

PARAMA

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345 6 

*
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė.. Jei JO 3-2108-9

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ... ...........

2. Imported Canad. vviskey .
3. Coeur de France Cordials

- 4. Banana Liųueur ..............

5th — $5.49 
5th — $3.98 
5th — $2.98
5th —$3.98

5. May \Vine — Imjnirted
6. Riccadona Vermouth .... .
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98 
. 5th —$1.29

5th — $1.49

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.
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NE VIENOS DIENOS DARBAS
Didieji užsimojimai, 

kurių kulminacinis taš
kas kad ir skirtas vie
nai dienai, ta diena ne
prasideda ir nepasibai
gia. Pasiruošimai vyks
ta įtemptai ilgesnį lai
ką, o po to pasijunti 
įtrauktas srovėn, iš ku
rios sunku išnerti.

Neinant toli į praeitį, 
o tik atsigrįžus į lapkri
čio mėnesį, pamatysime 
kad manifestacijos ren
gėjai lieka ir toliau tos 
veiklos sūkury, kurį, 
jie atšviežino savo su
rengtos manifestacijos 
apimtim ir dvasia. Visa 
tai vyksta pamiršus eilę 
pareiškimų, kad po mani
festacijos jokie komite
tai nebeegzistuosią, kad 
rengėjų tikslas tik pati 
manifestacija ir jos įvyk
dymas. O tuo tarpu dar 
ir šiandien Mažeikos, 
Kezio, Budreckio, Snieč
kaus, Miklovo, Gurecko 
ir kt. pavardės neišnyks
ta iš spaudos puslapių.

Ar ne tas pats bus su 
Jaunimo Kongresu? Po
ilsį rengėjai užsitar
naus, tik būtų gaila, jei 
jis užsitęstų per ilgai. 
Kažin, ar jiems patiems 
nebūtų gaila, jei Kon
gresas liktų tik prisi
minimų migloje skęstan
čiu sapnu. Pagaliau, ir 
visuomenės dėmesys 
tam nepaprastam jauni
mo sąskrydžiui yra di
desnis, nei vienos die
nos vabalėliui. Šalia vi
sokiausių siūlymų, su
gestijų ir reiškiamų vil
čių, pasigirsta ir egzal
tuotų, iš jautresnių sie
lų išplaukiančių reikala
vimų — skristi Dariaus 
-Girėno sparnais ir pan.

Taip ir atrodo, kad to
ji jaunimo srovė, pra
dėjusi tekėti, nesustos 
pirmąjį prūdą užtikus. 
Vos tik jaunimo delega
cijoms pradėjus pasiro
dyti Los Angeles ir New 
Yorko aerodromuose, 
daugelis pastebėjo, kad 
jie ne šokių vakarui ren
kasi. Tai rinktiniai jau
nosios kartos atstovai, 
su tautine ambicija, su

Pirmoji Dainų Diena Kaune 1924 m.
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nauja energija ir su pro
jektais ateičiai. Tai ne 
tuščiaviduriai žiedai, ku
rie nuvysta ir subyra 
pirmam vėjeliui papū
tus. Ir jie renkasi neiš
kilmingoms Jaunimo 
Kongreso pabaigtuvėms. 
Jie renkasi pradiniam 
darbui.

Būdinga tame darbe ir 
toji aplinkybė, kad jau
nimo atstovai, tik pra
dėję organizacinius dar
bus ir susidūrę su ne
tikėtomis kliūtimis, ne
pakriko, nepasimetė, bet 
dar didesniu užsispy
rimu ir energija tą dar
bą vykdė. Anot Vytauto 
Germano (Mūsų Vytis 5 
nr.) visokie užsipuoli
mai "iššaukė gan įdo
mias ir, sakytume, tei
giamas reakcijas. Visų 
pirma, tai labai suvieni
jo jaunimą ir sukėlė dar
bo ūpą. Užpultieji, užuot 
pasitraukę iš visuome
ninio darbo, kaip dažnai 
anksčiau pasitaikydavo, 
dar uoliau ryžosi dirb
ti. Jų bendradarbiai ir 
visa jaunoji karta iš
reiškė vieningą pasitikė
jimą ir paramos balsą".

Šis momentas yra 
svarbus ne tik jaunimui. 
Jaunimo gerus norus ir 
pastangas sužlugdyti, jį 
suskaldyti ir ūpą numuš
ti, pasirodo, ne taip leng
va. Ypatingai gi to jau
nimo, kuris jau baigia 
pasiekti visuomeninio 
brandumo amžių, kurio 
išsilavinimu, tautiniu su
pratimu nebetenka abejo
ti. Taigi, visa tai teikia 
gražių vilčių ateičiai, 
tai paguoda ir tiems, 
kurie juo pasitikėjo iki 
šiol ir rodys dar dides
nį pasitikėjimą ateityje. 
Tai kartu viltis, kad 
Jaunimo Kongresas ne
bus vienos dienos darbu 
ir jo dvasia neišnyks 
kaip meteoras pašvais
tėje. Tąja viltim gyvena 
lietuvių visuomenė išei
vijoje. Toji viltis yra 
kartu nuoširdžiu linkėji
mu Jaunimo Kongreso 
dalyviams.

Šioj dainų šventėj girdėsime daug jaunimo balsų... A. Kezio, S.J. nuotrauka

DAINŲ ŠVENTĖJ GALINGAI 
SKAMBĖS JAUNIMO BALSAI

"Grįšim, grįšim, ten kur te
ka Nemunėlis ir Neris, kur pa
vasarį ant tako obelų žiedeliai 
kris..."

Švelnūs dainos posmai ver
žėsi pro pravirus mokyklos lan
gus ir aidėjo Marąuette Parko 
žalumynuose paskendusioje apy
linkėje vieną labai karštą vasa
ros dieną.

Praeivis, praeidamas pro 
mokyklą, būtinai valandėlei su
stodavo ir susimąstydavo. O 
Švelnūs jaunųjų balseliai kar
tojo: "Grįšim, grįšim, ten kur 
teka Nemunėlis ir Neris..." Ne
jučiomis širdin sugrįžta pava
saris, toli likę žydintieji sodai, 
ramiai banguojantis Nemunas ir 
Neris, jaunystės ir vaikystės 
dienos.

-- Ir čia, po svetimu dangum 
skamba miela lietuviška daina. 
Skamba mūsų pačių jauniausių 
dainininkų dainuojama. Tai mū
sų gyvoji tautos dalis. Dainuo
ja mūsų viltis ir pasididžiavi
mas, Jaunimo Metuose dainuo
ja jaunimas, kurį lietuviškoji 
daina gal ves į tėvų namus, — 
tokios malonios mintys glostė 
praeivio širdį aną karštą die
ną, kai Chicagos lietuviškųjų 
mokyklų chorai generalinėje 
repeticijoje dainavo Dainų Šven
tės dainas.

Kelių šimtų vaikučių veidu
kus suvilgė prakaito lašai. Mu
zikas Faustas Strolia, Dainų 
Šventės vaikų choro dirigentas,

Pirmosios Dainų Dienos, 
įvykusios Kaune 1924 m. pro
gramos viršelis pieštas P. 
Rimšos. 

nusišluostė veidą ir išskėsto
mis rankomis apglėbė didelį 
jaunųjų dainininkų būrį. Vaiku
čiai šį dirigentą mėgsta, myli, 
jo labai klauso. Jie, jam pasi
rodžius repeticijoje, kėlė ova
cijas ir pasižadėjo labai gerai 
dainuoti.

-- Gražiai, vaikučiai,dainuo
jate. Jau išmokote visas dainas. 
Jos gerai skamba. Tik dabar 
turime gerai susidainuoti, kad 
Dainų šventėje, liepos 3 dieną, 
International Amphitheatre, mū
sų dainomis gėrėtųsi tėveliai, 
jūsų draugai ir tūkstančiai sve
čių, kurie suvažiuos iš visos 
Amerikos, Kanados ir iš kitų 
pasaulio kraštų. Dainuokite drą 
siai, žodžius tarkiteaiškiai. Tik 
vis dainuokite! -- malonų pašne
kesį su savo dainininkais vedė 
šis simpatingasis muzikas 
Faustas Strolia.

-- Na, jau pailsėjote? Gal 
dainuosime? Laiko turime la
bai mažai, o dar daug dainų 
reikia pakartoti!

-- Dainuosime, dainuosime 
-- choru pritarė dirigentui jau 
nieji dainininkai

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO PROGRAMA

Atidarymas birželio 30 d. Chicagoje Conrad Hilton 
viešbučio Waldorf Room salėje

8:00 vai. vak. Algis Zaparac- 
kas, PLJK komiteto pirminin
kas pristato dr. Henriką Nagį, 
Atidaromoji paskaita:"Jaunimo 
reikšmė tautoje ir išeivijoje".

9:00 vai. "Miss Lithuania" 
rinkimai ir karūnavimas "Wil- 
liford" salėje. Vyriausia koor
dinatorė -- Rūta Domarkaitė.

10:00 vai. Jaunimo susipaži
nimo vakaras su šokiais. Vyr. 
koordinatorius Vacys Šaulys, 
Studentų Ateitininkų Sąjunga. 
"Williford" salėje.

LIEPOS 1 DIENA

9:30 - 11:00 vai. ryto. Pra
nešimai iš kitų kraštų: "Lie
tuvių jaunimas pasaulyje". "Wal- 
dorf* salėje. Praveda Jūra Gai
liušytė ir Vytautas Kamantas,, 
PL Valdybos vicepirm. jauni
mo reikalams.

11:00 - 1:00 vai. raportas apie 
studiją: "Kaip mes keičiamės 
svetimoje aplinkoje". Vyr. mo
deratorių dr. Vytautą Černių 
pristato Eugenijus Vilkas, PLJK 
komiteto vicepirmininkas.

1:00 -- 2:30 vai. pietūs.
2:30 - 5:00 vai. Devyniuose 

kambariuose SIMPOZIUMAI:
1. "American Lithuanians in 

USA" simpoziumas anglų kalba, 
"Beverly Room" salėje. Orga
nizuoja Lietuvos Vyčiai, prave
da Antanas Mažeika. Pristato 
Vincentas Samoška, PLJK k-to 
narys.

2. Sporto simpoziumas, "As- 
toria Room" salėje. Valdas 
Adamkavičius - moderatorius; 
dalyviai: dr. Aldona Šapokaitė, 
Alfredas Kleinaitis, Elvyra Va-

"Dainuojam, žygiuojam, neži
nom kas kliūtis" — nuaidi vėl 
posmas gražios jaunystės dai
nos ir jo įkandin seka "Už Lie
tuvą brangią, kovot pasirengę, 
dėl laisvės saulutė nušvis..." 
Gražios dainos aidai užtvindė 
salę ir skardeno apylinkėje, 
skubėdami tolyn ir tolyn.

Dar ilgai jie dainavo. Jie 
ruošėsi lemtingai dienai — 
Dainų Šventei. Prie jų jungsis 
Detroito, Clevelando ir kitų lie
tuviškųjų kolonijų jaunieji dai
nininkai ir šventės dieną jų dai
na skambės jaunatvės džiaugs
mu ir didele viltimi, nes ir dai
na jaunoje širdelėje įdiegia mei
lę Lietuvai.

Dainų Šventė tebūnie mūsų 
džiaugsmo, vilties, pasididžia
vimo ir solidarumo šventė. Į ją 
skubėkime iš visur ir visais 
keliais. Skubėdami atsiliepti į 
jaunųjų šauksmą pamąstykime, 
ar ir mes esame "Už Lietuvą 
brangią, kovot pasirengę"... O 
pamąstyti bus proga, kai Dainų 
šventėje mūsų jaunųjų daini
ninkų skambės graži, miela, 
lietuviška daina.

J. Janušaitis

dopolienė, pristato Povilas Žum - 
bakis, PLJK k-to narys.

3. Jaunimas, jo organizacijos 
ir visuomenė, simpoziumas, 2- 
trame kambaryje. Pristato ir 
moderuoja Antanas Saulaitis, 
S.J. Totoraitis -- Kolumbija, 
Aldona Maria Čikškaitė — Ar
gentina, Algimantas Gegeckas 
-- Šveicarija, Arvydas Lingė-- 
Vokietija, Daiva Labutytė — 
Australija. A. Saulaitis, S.J. 
buvo vyriausiu koordinatoriumi 
Jaunimo Vadovų Studijų ir Jau
nimo Stovyklos.

4. Laisvinimo darbas ir jau
noji karta, simpoziumas "Bei 
Air Room" salėje. Moderato
rius -- dr. A. Avižienis, daly
viai: Romas Čibas, Jr. -- Aus
tralija, Raimundas Mieželis, 
Leonas Sabaliūnas, dr. Jonas 
Norkaitis -- Vokietija, Algis 
Garlauskas, Klovaitė -- Vene- 
zuela, Rasa Kairelytė -- Ar
gentina.

5. Moksleivių Sekcija, 414- 
tame kambaryje. Tvarko Kana
dos Lietuvių Bendruomenės Jau 
nimo Sekcija. Giedrė RinkŪnai- 
tė, pirmininkė ir PLJK k-to 
narė.

6. Krikščionybė ir šių laikų 
jaunimo ieškojimas, "Lower 
Tower" salėje. Moderatorius — 
dr. A. Liulevičius, dalyviai: se
suo M. Jurgita - Saulaitytė, Ar
tūras Hermanas -- Vokietija, 
Jonas Šulcas — Italija, Zuzana 
Valatkaitė -- Argentina. Pri
stato kun. Kęstutis Trimakas, 
S.J., PLJK k-to narys.

7. Lietuviškas švietimas jau
nosios kartos akimis, simpoziu 
mas, 414-tame kambaryje. Mo

deratorius -- Mykolas Drunga, 
dalyviai: Jūratė Juozevičiūtė,
D. šukelytė, Andriejus Šmitas
— Vokietija, kun. Vingaudas 
Damijonaitis -- Vokietija.

8. Komunizmo Metodika, 
simpoziumas, 3-čiame kamba
ryje. Moderatorius -- Antanas 
Sabalis, dalyviai: A. Speraus- 
kas, Pranas Ąžuolas, L. Bra
žėnaitė. Pristato Vaclovas Klei
za.

9. Karių ir veteranų simpo
ziumas, 4-tame kambaryje. Mo
deratorius Raimundas Mišaus- 
kas, dalyviai: Aloyzas Benas, 
Kpt. Robertas Aleksiūnas. Pri
stato Eugenijus Vilkas.

8:00 - 10:00 vai. vak. lietuviš
ka opera "Lokys" parašyta Da
riaus Lapinsko, Maria High 
School, California Avė. & Mar
ąuette Rd. Vyr. koordinatorius
— Danguolė Bartkuvienė.

10:00 -- Vakaras su progra
ma "Williford" salėje. Vyr. Ko
ordinatorius E. Kavaliūnaitė 
Korp! Neo-Lithuania, PLJK k- 
to narė.

LIEPOS 2 DIENA

9:30 - 10:30 vai. ryto. Stasys 
Lozoraitis, jr. skaito paskaitą: 
"Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą". 
”Waldorf" salėje pristato Gab
rielius Gedvilą, PLJK k-to vi
cepirmininkas.

10:30 -- 12:00 vai. Dviejuose 
kambariuose SIMPOZIUMAI:

1. "Lietuvos ir Rytų Europos 
padėtis". Gabrielius Gedvilą pri 
stato moderatorių prof. Vytautą 
Vardį ir kalbėtojus: Rimą Gra
žulį, Augustiną Idzelį, dr. Julių 
Šmulkštį, dr. Beneditką Mačiui - 
ką ir dr. Tomą Remeikį.

2. "Tautinis pasireiškimas 
krašte". Elvyra Kavaliūnaitė pri
stato moderatorių R. Stakauską 
ir kalbėtojus: P. Puzinaitę, 
Prancūzija, Gražiną Zecha- 
nowski ir Brazaitį, Vokietija, 
kun. K. Trimaką, S.J., Koncy- 
tę, Virpšaitę ir Briedytę.

12:00 - 1:00 pietūs.
1:00 - 2:00 vai. SIMPOZIU

MAS IR PASKAITA
1. Simpoziumo tema: "Tauti

nė ištikimybė svetur". "Upper 
Towers" salėje Dalia Tallat- 
Kelpšaitė, PLJK k-to narė, pri 
stato moderatorių Algį Rukšė
ną ir kalbėtojus: Antaną Stepa- 
ną, Australija, Vytautą GrigaliŪ - 
ną, N. Zelandija, Rymantę Ste
ponaitytę, Brazilija, Algirdą Dy- 
rikį, Kolumbija, Rimgaudą Ka- 
libatą, Anglija, Mariną Aude- 
rytę, Vokietija ir Šarūną Laz- 
dinį.

2. "Bendruomenės išeivijoje" 
paskaitą skaito dr. V. Trumpa. 
G. Gedvilą pristato kalbėtoją 2- 
me kambaryje.

3:00 vai. "Williford" salėje 
Kongreso uždaromoji paskaita: 
"Lietuvių jaunimas pasaulio idė
jų plotmėje". Skaito dr. A. Su
žiedėlis, o jį pristato Vaclovas 
Kleiza, PLJK k-to vicepirmi
ninkas.

7:00 vai. "Grand Ballroom" 
salėje PLJ KONGRESO BAN
KETAS. Vyriausias koordina
torius Danguolė Markutė, Aka
deminis Skautų Sąjūdis. Banke
to pranešėja: Milda Lenkauskie
nė, PLB Valdybos narė ir PLJK 
Finansų k-jos vicepirmininkė.

LIEPOS 3 DIENA
Pamaldos Katalikams: (Dvie

jose bažnyčiose)
10:00 vai. Šv. Kryžiaus para

pijos bažnyčioje šv. Mišias at
našauja vysk. Pranas Brazys ir 
pamokslą sako tėv. Bruno Mar- 
kaitis, Lietuvių Jėzuitų Provin
cijolas.

10:30 vai. Šv. P. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje šv. 
Mišias atnašauja vysk. Vincen
tas Brizgys, ir pamokslą sako 
prelatas Audrys Bačkis, Apaš
tališkos Atstovybės Sekretorius 
San Jose, Costa Rica.

Pamaldos Protestantams.

10:00 vai. Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Tėviškės bažny
čioje, 6641 So. Troy St. Iškil
mingose pamaldose dalyvaus: 
Superintendentas kun. Stasys 
Neimanas, Vice Senjoras kun. 
Ansas Trakis, kun. Algimantas 
Žilinskas iš Toronto.

3:00 vai. prieš prasidedant 
III-jai DAINŲ ŠVENTEI įvyks 
visų Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso dalyvių pristatymas 
lietuviškai visuomenei. Daly
vius pagal jų gyvenamąjį kraš
tą pristatys Vladas Vijeikis, 
PLJK k-to narys, su Chicagos 
liet, skautų pagalba.
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Teniso varžybos Chicagoje
Jau keletas metų praėjo nuo 

paskutiniųjų lietuvių lauko te
niso komandinių varžybų. Jas 
laimėjo Rochesterio sakalas, pa • 
kartodamas tokią pęrgalę tris 
kartus iš eilės ir tuo būdu nu
sinešdamas puikią Toronto Lie
tuvių Bendruomenės taurę galu
tinai savo nuosavybėn. Tokios 
varžybos vykdavo kasmet, su
traukdavo po 5 ar 6 komandas, 
duodavo aršių kovų ir savo ly
giu būdavo visiškai neblogos. 
Deja, laikui bėgant, susidomė
jimas lauko tenisu mūsuose ma
žėjo, ir tos varžybos dingo. Su 
tuo smuko ir bendras mūsų lau
ko teniso lygis. Mūsų pirmeny
bės sumenkėjo, o pabaltiečių 
varžybose latviai teduoda mums 
tik likučius.

Jaunimo Metai turėtų duoti 
mums pakankamai inspiracijos 
šią puikią sporto šaką atgyvin- 
ti, rasti daugiau susidomėjimo 
ja jaunimo tarpe ir pakelti jos 
lygį. Pirmasis žingsnis tam: 
mūsų komandinės varžybos vėl 
atgaivinamos. Jos įvyks Jauni
mo Kongreso metu Chicagoje 
liepos 2 ir 3 dienomis.

DALYVAUS AUSTRALUOS 
LIETUVIAI

Susidomėjimas šiomis var
žybomis, atrodo, gana gyvas. 
Greičiausiai dalyvaus didžiau
sias komandų skaičius, kaip bet 
kada iki Šiol. Nėra kalbos, kad 
Australijos lietuvių komandos 
dalyvavimas kartu su Kanados 
lietuvių dalyvavimu šioms var
žyboms priduoda nepaprastos 
svaros ir tuo pačiu puikiai įtel- 
pa į Jaunimo Kongreso rėmus. 
Australiečių komandą sudarys 
Remeikis iš Adelaidės ir Šim
kus iš Belbourno. Pirmasis ži
nomas mūsų tenisininkas, tris 
kartus buvęs Lietuvos meiste
riu, Pasaulio Lietuvių Olimpia
doje laimėjęs bronzos medalį, 
kelis kartus laimėjęs Austra
lijos lietuvių pirmenybes, ne
skaitant visos eilės ir įvairiau
sio masto turnyrų. Nežiūrint 
amžiaus, jo smūgiai tebėra ašt
rūs ir tikslūs, jo stilius klasiš
kas, ir kartu su tokiu patyrimu 
jis dar bus pajėgus atimti tašką 
ne vienam jaunesniųjų. Jo part
neris Šimkus tokiais titulais ir 
laimėjimais pasigirti negali, ta
čiau savo sportine ir visuome
nine veikla jis Australijoje pui
kiai pažįstamas. Teniso aikštė
je jis kovingas, ištvermingas ir 
greitas. Ši komanda, kad ir į ti
tulą nepretenduojanti, bet bus 
pavojinga ir gali iškrėsti neti
kėtų šposų.

FAVORITŲ DAUG
Kadangi panašių varžybų se

nai beturėjome, tai ir apie favo
ritus sunku .ką pasakyti. Dar 
nežinia šiuo metu ar-New Yor- 
ko ir Los Angeles tenisininkai 
dalyvaus. Jų dalyvavimas la
bai lauktinas, ir šioms varžy
boms priduotų daug klasės ir 
svorio. Tai tikriausiai ir būtų 
pajėgiausios komandos, nes 
New Yorką atstovautų mūsų ge
riausias žaidėjas Arūnas ir pa
tyręs Saldait'is, o Los Angeles 
stebėtiną pažangą darą broliai 
Gedgaudai ir A. Juodikis. Ta
čiau negalime pamiršti Cleve- 
lando Žaibo, kuris atvyksta net 
su dviem komandomis ir 
šioms varžyboms intensyviai - 
ruošiasi. Broliai Šenbergai, Ka
šubą, Abraitis, Smetona ir ki
ti pajėgūs įvaryti baimės bet 
kam. Prie šių vienetų dar reik
tų pridėti ir Chicagą. Jos ko
mandą sudarys Pikeliūnas, Gry - 
bauskas ir Juodikis. Nors am
žiaus ir netrūksta, bet kondi
cija dar puiki, o pastovus ir 
užtikrintas žaidimas pajėgus 

DESIGNERS 
ESTIMATORS 
DIE MAKERS 

MOLD MAKERS
Aggressive company needs men exnerienced in pro— 
gressive dies, plastic and die cast molding. Permanent 
employment, full fringe benefits.

APPLY IN PERSON OR CALL

ROBIN PRODUCTS
27027 GROESBECK HWY. WARREN, MICH. 

839-8800
(72-74)

išnaudoti mažiausią priešinin
ko kląidą.

DR. F. KAUNAS IR DR. L. 
RAGAS SKIRIA PEREINAMĄJĄ 
TAURŲ

Abu jauni mūsų gydytojai, abu 
lanko teniso entuziastai, įver
tindami žiu varžybų svarbą, pa
skyrė puikią pereinamąją do
vaną. Ji atiteks galutinon nuo
savybėn to klubo, kuris lietu
vių komandinėse varžybose

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
ROCHESTERYJE

Tragiškų birželio įvykių mi
nėjimas Rochester N.Y. š.m. 
birželio mėn. 12 d., buvo pra
dėtas radio pusvalandžiu. Pra
nešėjas Raimundas Kiršteinas 
nušvietė lietuvių tautos kruvi
niausias baisiojo birželio die
nas.

Pamaldų metu kun. Liudas 
Januška pasakė tai dienai pri
taikytą pamokslą.

5 vai. p.p. Sv. Jurgio parapi
jos salėje Rezoliucijoms rem
ti komiteto pastangomis buvo 
suruošta iškilminga akademi
ja-koncertas.

Dalyvavo visų trijų Pabalti
jo valstybių atstovai, amerikie
čiai svečiai, bei antibolševiki- 
nių organizacijų atstovai, svei
kinę susirinkusius, jungdamie
si į kovą dėl pavergtų tautų 
laisvės.

Programą pravedė latvių at
stovas A. Niedols, pakviesda
mas komiteto garbės narį kun.
F. Valukevičių sukalbėti invo- 
kaciją.

Pagrindinę kalbą anglų kal
boj pasakė prof. Antanas Kli
mas, ryškiai nupiešdamas 1940 
m. birželio mėn. bolševikų Pa 
balti jo valstybėse įvykdytus ne
žmoniškus žudymus, bei trė
mimus ir 1941 m. pabaltiečių 
spontanišką sukilimą prieš 
žiaurųjų okupantą.

Kalbėtojas pareiškė, kad ko
va prieš bolševizmą, prasidė
jusi prieš 25 metus Pabaltijo 
valstybėse, vakariečių, tada ko. 
vojančių prieš nacius, buvo be
veik nepastebėta. Tačiau ji tę
sėsi iki šių dienų, ir kovoje 
kritę mūsų jaunuoliai savo dva
sioje yra lyg broliai karių, šian
dien kovojančių Pietų Vietnamo 
džiunglėse su ta pačia raudoną
ja pabaisa.

Prof. A. Klimas kvietė visus 
šios liūdnos sukakties minėji
mo dalyvius ryžtis visokiais bū
dais kovoti už Pabaltijo kraštų 
išlaisvinimą, kad liktumėm ver
ti kentėjimų, pasiaukojimo ir 
kraujo tų, kurie žuvo kovoje 
prieš bolševizmą mūsų kraštuo
se ir dabar P. Vietname. Ra
gino kreiptis į šio krašto se
natorius prašant ir reikalau
jant Pabaltijo laisvės klausi
mą iškelti Jungtinėse Tauto
se.

Buvo perskaityta didelio pa
baltiečių bičiulio kongresma- 
no Frank Horton sveikinimo te
legrama, kurioje jis žadėjo pa
ramą pravesti rezoliuciją se
nate Pabaltijo tautų laisvės at
gavimo tikslu.

Ponia Aistrauts perskaitė re
zoliuciją , kuri pasiųsta Wa- 
shingtono vyriausybei, Kongre
sui ir Jungtinėms Tautoms.

Meninę dalį atliko solistas 
Alberts Vitols -- latvis bari
tonas, pianinu palydint Raimun
dui Obaliui ir solistas barito
nas kun. Kęstutis Balčys, paly
dint Zenonui Nomeikai.

A. Vitols išpildė latvių kom- 

tris kartus laimės pirmąją vieu. 
tą.

Taip pat laimėjusios koman
dos žaidikams paskirtos ir in
dividualinės dovanos.

Varžybos vyks vieno minuso 
sistema, Davis Cup pavyzdžiu.

Varžybų pradžia 12 vai. šeš
tadienį, liepos 2 d. Marąuette 
Parko aikštėse, 76-ta ir Cali- 
fornia Avė. Komandos regis
truojasi pas V. Grybauską, 
10158 So. Eberhart, Chicago, 
III. arba vėliausiai vieną vai. 
prieš varžybas. Rungtynių vyr. 
teisėjas inž. Urbutis, o globė
jas V.V.S. Apygarda. V. G.

pozitorių sukurtas dainas, pri
taikytas dienos rimčiai. Jo iš
vaizda ir balso tembras perda
vė klausytojams kenčiančios tau
tos tragizmą, ilgesį ir meilę 
savo kraštui, nežiūrint, kad dai
nų tekstai ne visiems buvo su
prantami.

Kun. K, Balčys žaismingai ir 
išraiškiai išpildė linksmesnę 
programos dalį, ypač antroje da
lyje, padainuodamas arijų iš 
Mozart Figaro vestuvių ir Ros- 
sini Sevilijos kripėjo. Solistas 
taip pat atliko V. Jakubėno Lais
vės dainą, G. Šukio -- O Salu- 
taris Hostija, kuri ypač puikiai 
praskambėjo, B. Budriūno Ty
kiai, tykiai, B. Markaičio S.J. 
Lopšinę ir kt.

Nors solistai abu baritonai, 
tačiau jie savo balsų tembrais 
ir perdavimo forma buvo skir
tingi, nesusidarė nuobodumo nuo 
taikos ir klausytojai abu palydė
jo nuoširdžiais plojimais.

Pažymėtina, kad vietos lietu
vių veikėjas Juozas Jurkus įdė
jo daugiausia darbo ir rūpesčių 
kad minėjimas nusisektų ne tik 
politiniu požiūriu, bet sudarytų 
įdomią ir kultūringą meninę pro
gramą, tuomi atskleidžiant ame _ 
rikiečiams svečiams Pabaltijo 
tautų dvasios turtus.

(OBA)

• Rašytojo A. Giedraičio 
vado vaujamas Worcester 
LS vajaus komitetas labai 
suaktyvinio savo veiklą, 
net pats pirmininkas dr. A. 
Razma išreiškė jam savo 
pasigėrėjimą ir padėką.

Kai kurie vajaus komite
tai, vadovaujami veiklesnių 
ir energingesnių kultūri
ninkų bei visuomenininkų, 
sumaniai ir gražiai vajų 
vykdo. Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood, Chica
go, III. 60629. Pr. 8-2858.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

WELDERS
Automatic vvelders ...................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
lnner Shield Welders ..............$3.20 hr.
Si^>merged Are Welders . .$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Ernployer

(62-76)

JOURNEYMEN
OR

lst CLASS SKILLED
TOOLMAKERS

Experienced on special machines 
58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

MAINTENANCE 
FOREMAN 

Ability & exp. with produetion 
line mechanical problems. Tex- 
tile machinery exp. helpful būt 
not necessary. Able to super- 
vise machine shop personnel & 
direct machine fabrication & 
erection with some knowledge 
of control, N. E. plant. Crown 
Products, 2121 Wheatsheat Lane 
Phila., Pa. Phone: PI 4-44 52.

(70-76)

HELP WANTED MALĖ

SHEET METAL
FABRICATION 

GENERAL 
PRODUCTION 
PRODUCTION 

MACHINE 
OPERATORS

One to 3 years experience in 
produetion operation or produe
tion machining of sheetmetal 
products.
Produetion $2.76 to $2.96 per 
hour. Produetion machining 
$2.86 to $3.06 per hour.
APPLY PERSONNEL OFFICE

Brooks & Perkins, 
Ine.

■ 1950 W. Fort St. 
Detroit, Mich.

An' Equal Opportunity Ernployer 

(73-75)

W A N T E D
lst CLASS SKILLED 
BORING MILL 
OPERATORS

For Lucas Gilbert and G & L. 58 
hour week. Steady work. Good vvages, 
Extras.

DECO TOOL & MACHINE
4175 E. 10 MILE RD. 

WARREN. MICH.
313 — SL 7-3000

(73-79)

WANTED AT ONCĘ 
JOURNEYMEN 
TOOL & DIE 

MAKERS
APPLY CALL OR WR1TE

Hapdy Things 
Manufacturing Co.

North Rowe St., P. O. Box 370 
Ludington, Mich.
616 — 843-8940 

(69-72)

EXPERIENCED
GEAR MEN

AGE NO BARRJER
Plenty overtime. Job shop operation. 
Setup jobs & run barber colemans, 
fellovvs & threadmills.

ASK FOR S. KOTAS.

Universal Gear
1301 E. McNichols

Detroit, Mich.
(69-75)

HELP WANTED FEMALE

PUBLIC HEALTH NURSES—home 
health nursing service, & other staff 
positions general public health nurs
ing programs. Retirement plan, annual 

and siek leave; 40-hour, 5-day week. 
Salary range up to $6200 depending 
upon qualifications. General educa- 
tional and cultura] area, good resi- 
dential area. Apply Girard Veen- 
schoten, M. D., Director, Allegan 
County Health Dept., County Build- 
ing, Allegan, Mich. (69-75)

MED1CAL SURG1CAL 1NSTRUCTORS 
(2)—St. Mary's School of Nursing 
offers an NLN accredited three-year 
diplomą attend Edgevvood College the 
first year. The school has an enroll- 
ment of 145 students. Excellent clin- 
ical facilities are available at St. 
Mary’s Hospital. A modern new wing 
with 125 additional patient beds is 
nearing completion. Salaries are com- 
mensurate with experience and edu- 
cation. Baccalaureate degree with 
teaching experiehce acceptable; mas- 
ter’s degree in nursing preferred. The 
sohool is located in a progressive 
metropolitan area, surrounded with 
nature’s beauty and near a large 
medical center. Write Director, St. 
Mary's "School of Nursing, 1100 Dela- 
plaine Court, Madison, Wis. (7143)

1NSTRUCTORS -in medical, surgical, 
maternity, and pediatric nursing, 
needed immediately for an expanding 
NLN accredited diplomą program. B. 
S. degree required; master's prefer- 
red. Responsible for clinical teaching 
and supervision of students. Salary 
based on education and experience, 
liberal personnel policies. General 
hospital of 400 beds has excellent 
facilities and a medical staff of over 
60 specialists. A unique situation of 
a large medical center in a small 
city atmosphere with a university 
center. Write or call 715 — 384-9393. 
Educational Administrator, St. Jo- 
seph’s Hospital School of Nursing, 
509 St. Joseph’s Avė., Marshfield, 
Wis. 54449. (71-76)

SCHOOL GUIDE

SACRED HEART
SCHOOL

RESIDENT SCHOOL 
FOR BOYS 

GRADES 4 THROUGH 8
BROTHERS OF 
THE SACRED 

HEART
ANDOVF.R, MASSACHUSF.TTS
ALL 1NQU1RERS D1RECTED 

TO BROTHER JOSEPH 
(71-77)

= JUOZAS ŠLAJUS 

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS? 
ATSIMINIMAI........ .......... ' = (16)

Ramiau atsidusome. Bet po mažos valandėlės 
vėl sugrįžo ir su didesniu įnirtimu dar stipriau 
žvangino duryse raktus. Po to balsiai ir piktai 
nusikeikę nuėjo ir nebegrįžo. Mes drebėjome 
prisiglaudę prie sienos, kuone apmirę.

— Kur tą geležinę dalbą suradai? — klausiu.
— Tai geras įrankis durims išlaužti. Aš su 

juo jau kelias kameras atidariau. Reikia pagel
bėti likusiems, - ir nuskubėjo prie uždarų, neiš- 
laužtų durų pagelbėti jas atidaryti.

Kada gatvėje prie kalėjimo pradėjo rinktis 
žmonės, aš nežinau. Bet arčiau gyvenantieji ga
lėjo girdėti laužiamų, durų bildesį ir už tai prie 
kalėjimo besirenkančių žmonių minia greitai 
augo.

Pilnas mūsų koridorius prisikimšo kalinių. 
Nueinu pažiūrėti pro rytinį antro aukšto korido
riaus langą, kas dedasi aplinkui.

— Saugokimės, bolševikų tankai supa kalėji
mą! — pasigirdo gąsdinantis balsas.

Bet anas sušukęs apie tankų artėjimą galėjo 
matyti gatvėse per miestą bėgančius nuo vokie
čių tankus ir pagalvoti, kad jie supa mūsų kalė
jimą. Kai kurie kaliniai pradėjo grįžti į kame
ras.

Sklido įvairūs, nepagrįsti, bet siaubą kelią 
gandai. Aš dar tebestovėjau prie lango ir žiūrė
jau į Kauno Medicinos Fakulteto rūmus. Erdvus 
dideliais stiklais koridorius buvo peršviestas 
saulės ir iš lango matėsi kiaurai per visą kori
dorių. Tame koridoriuje buvo tik vienas vyriš
kis, kuris žiūrėjo aukštyn į kalėjimą. Aš manau, 
kad jis matė mane stovintį lange ir su ranka 
darė ženklus. Mojo į kalėjimą, palengva ranka 
vedė iš viršaus žemyn. Supratau, kad jis duoda 
mums ženklą eiti žemyn ir apleisti kalėjimą.

— Vyrai! — sušukau. — Iš Medicinos Fakul
teto rūmų mums duoda ženklą eiti iš kalėjimo!

Išėjimas į kiemą jau buvo laisvas, ir mes 
pradėjome leistis apačion.

Visi kaliniai niekieno netrukdomi nusileidome 
ir rinkomės kieme prieš didžiuosius vartus. Kie
me minios kalinių. Pamatau ir vieną sargą, atė
jusį į darbą arba pagelbėti kaliniams išsilais
vinti \ Jo veide taip pat buvo džiaugsmo šypsena, 
kaip ir mūsų . Būdami kalėjime mes jautėme, 
kad jis buvo mūs.į žmogus, nes su vienu kame
ros kaliniu persimesdavo žiniomis . Reikia ma
nyti, kad kalėjimo tarnybon jis buvo infiltruotas 
mūsų pogrindininkų. Jei kas norėjo išeiti per 
didžiuosius vartus į gatvę, senas uniformuotas 
vartininkas iš būdelės automatiškai juos atida
rydavo. Vartus jis laikė uždarus.

— Juliau, tu?! — sušukau netikėtai išvydęs 
savo draugą, su kuriuo kartu atvežė Kaunan.

— Juozai! — ir džiaugsmingai pasisveikinome.
— Kur Albinas? — klausiu.
— Jis yra, nes dar vakar vakare aš su juo kal

bėjau per sieną. Jis buvo ketvirtame skyriuje.
Atidžiai ieškojome jo tarp visų kalinių, bet su

rasti negalėjome .... Praėjusią naktį jis buvo iš
vežtas su kitais kaliniais ir nužudytas prie Čer
venės.

Apsukresnieji kaliniai nuėjo į maisto sandėlį 
ir apsirūpino maistu kelionei į namus Mudu su 
Juliumi pavėlavome — nuėję radome jau tuščią 
sandėlį.

Atsirado kažkoks netikrumas ir baimė eiti iš 
kalėjimo pro vartus į gatvę Mums buvo žinoma, 
kad mieste yra pilna bolševikų kariuomenės. Ta
me netikrume vienas jaunas vyras, kreipdama
sis į kalinius, sušuko:

— Vyrai, ko mes laukiame?! Ar laukiame, kad 
atėję ginkluoti bolševikai čia mus išskerstų?! 
Kalėjimo vartai atdari — einam į laisvę!

Abejonė ir netikrumas dingo, ir visi pajudėjome 
vartų link. Ir tai padarėme pačiu laiku, nes buvo 
patirta, kad bolševikai buvo nutarę grįžti su ka
riniu daliniu į kalėjimą ir mus čia išžud}4i.

Esu skaitęs kažkieno skelbtas užrašus, kuriuo
se buvo teigiama, jog Kauno sukilėliai išlaisvino 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kalinius. Tai yra 
netiesa. Kaliniai išsilaisvino patys, be pašalinės 
pagalbos.

IŠEINAME Ų LAISVĘ
Birželio 23 rytas. Nors žinojau, kad pirma

dienis, bet buvo tokia rami ir šventiška aplinka, 
kad iki šiandien tas rytas pasiliko vaizduotėje 
kaip šventadienis.

Už mūsų nugarų likosi atidaros, išdaužyto
mis durimis kameros, siaubingi išgyvenimai, o 
prieš akis atsidarė kalėjimo vartai į laisvę ir su
nykusių kalinių minia užplūdo Adomo Mickevi
čiaus gatvę.

— Bolševikai nespėjo mudu pasmaugti, tai da
bar jauskimės kaip naujai užgimę! — pratariau 
jau gatvėn išėjus.

Džiaugsmas didis, nes tikrai jau esame už 
kalėjimo vartų, esame laisvėje. Prieš kalėjimo 
vartus, kitoje gatvės pusėje, buvo susispietusi mi
nia žmonių.

(Bus daugiau)
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.U RIAUŠĖS CLEVELANDE

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Daugeliui švenčiant Joninių 
vardines, nuotaiką sukrėtė kilę 
rasinės riaušės Superior Avė. 
rajone, kuriame dar gyvenama 
daugelio lietuvių. Neramus ir 
pavojingas tas rajonas jau kurį 
laiką, bet kilę riaušės, mušty
nės, turto naikinimas rodo, kad 
to rajono laukia liūdna ateitis.

Ypatingą nerimą kelia ir tai, 
kad riaušių malšinimą policija 
atlieka "surištomis rankomis", 
Ir spaudos pranešimuose kalba-

KLARISA MICKEVI
ČIŪTE, dr. ir Rožės 
Mickevičių duktė, birže
lio 11 dieną baigė Kent 
Statė universitetą ir įsi-

HELP WANTED MALĖ

FITTERS—CLASS A 
CODE WELDERS 

RYAN 
Industrial Incorporated 
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
One of Cleveland's great grovvth 
companies.
883 E. 70lh ST., CLEVELAND. OHIO 
Overtime, fringe benefits, paid hos- 
pitalization, paid holidays. Contact 
J. H. Brady, 9 A. M.-—4 P. M.

An Equal Opportunity Employer 
(73-82)

MACHIN1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

gijo Bachelor of Fine 
Arts laipsnį.

Jaunosios akademi- 
kės tapybos kūriniai bu
vo išstatyti Akron Insti
tute of Art Annual Spring 
Show ir Student Shows 
Kente.

Klarisa priklauso Cle
velando Korp! Neo-Li
thuania ir yra valdybos 
vicepirmininkė.

Jaunoji menininkė yra 
pasiryžusi tęsti studijas 
siekiant Magistro laips
nio.

Mokslo baigimo pro
ga Klarisa ir jos arti
mesni draugai iš Cle
velando, Chicagos ir net 
New Yorko buvo susi
rinkę Quinn’s restora
ne, Solone, pasilinks
minti ir jaukiai praleisti 
vakarą.

* i. JONAITIENĖ, 
LSS seserijos soc. sky
riaus vadovė, praneša, 
kad Neringos tuntas New 
Yorke ir Neringos tun
tas Clevelande paskyrė 
auką 45 dol. Jaunimo 
Kongresui. Pinigai per
siųsti JK Finansų komi
sijos ižd. B. Juodikie
nei.

PARDUODAMAS
NAMAS

East Clevelande neto
li Rapid Transit. Par
duoda savininkas (dėl ne
sveikatos). 10 apstaty
tų kambarių. Prienama 
kaina. Geros pajamos 
iš nuomininkų.

MU-1-5909

ma ne apie riaušių kėlėjų suė
mimus, bet apie ieškojimą dvie
jų baltųjų, kurie iš automobilio 
pašovę negrų berniuką. Pade
gus ir sunaikinus didžiulę mais
to krautuvę, išmušus daugelio 
baltųjų laikomų krautuvių lan
gus ir padarius daug kitokių 
nuostolių, nekalbama apie nu
sikaltėlių suėmimą, bet visą lai
ką kartojamos "socialinėsprie
žastys", kaip bedarbė, neturtas 
ir t.t.

Riaušėms kiek aprimus, po
licijos vadovybė tebetvirtina, 
kad padėtis įtempta ir stovima 
prie "parako statinės". Riaušės 
gali įsiliepsnoti bet kuriuo mo
mentu.

Ta proga tenka paminėti bū
dinga žinutė birželio 27 d. Plain 
Dealer laidoje, kur kalbama 
apie nubaudimą 73 metų lenkų 
kilmės senutės, miesto inspek
toriams radus, kad ji neremon
tuojanti savo namo. Bet niekur 
nerasi apie nubaudimą tų, kurie 
ne tik neremontuoja, bet savo 
gyvenimo' būdu naikina ištisus 
miesto rajonus.

Visa tai ir veda prie išvadų, 
kurias savo kolumnoje išdėstė 
Alsopas -- už kelių metų dau
gelis didžiųjų miestų pavirs 
negrų ghetais, baltiesiems ma
siniai bėgant į tolimesnius prie
miesčius.

• Čiurlionio Ansamblio
autobuse yra laisvu vietų. 
Norintieji vykti i Dainų 
šventę Chicagoje, gali 
kreiptis j Vladą Plečkaiti 
telefonu 731-7699 (vaka
rais). (71-73)

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• TŪKSTANČIAI ŽMO
NIŲ kiekvienais metais 
vyksta aplankyt istorinę 
Gedulingosios Motinos 
šventovę į Frank mies
telį, Ohio.

Ir šiemet, liepos 10d., 
organizuojama kelionė 
iš Clevelando. CTS auto
busai vyks iš Public Squa 
re liepos 10 d. tarp 8:30 
ir 9 vai. ryto. Grįžtama 
iš Frank 5 vai. p.p.

Bilietų kaina — 3 dol. 
suaugusiems ir $1.75 
vaikams iki 12 m.

Štai kokias 
taupymo 

priemones 
siūlome keturis 
kartus į metus.
Klauskit, kodėl pinigai jūsų piniginėje jau 
gali nešti nuošimčius iš Cleveland Trust

t Taupymo įnašas padarytas
iki šio mėnesio 10 d. neša 
nuošimčius nuo pirmos 

mėnesio dienos. Tai toks Cleveland 
Trust siūlymas taupyti, daromas 
keturis kartus į metus. Dabar pro
ga pasinaudoti.

Taip pat proga pasinaudoti Cle

veland Trust nuošimčiais — 4% į 
metus metų ketvirčio depositams. 
Tai teikia jums saugų, pastovų pel
ną — daugiau nei vidut. dividentas 
iš papr. akcijų.

Užsitikrinkite nuošimčius, kurie 
ateina nuo 1 dienos. Teiraukitės 
bet kuriame iš 78 Cleveland Trust 
bankų.

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Federalinės DeposiLų Apdraudos Bendrovės narys

Bilietus galima užsi
sakyti iš anksto siun
čiant čekį ar pašto per
laidą: Tours, Cleveland 
Transit System, 1022 Car- 
negie Avė., Cleveland, 
Ohio 44115, arba įsigy
jant CTS informacijų 
kioske, Fublic Sąuare.

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
M1LLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

Jūsų šoferis 
jau laukia!

I PILBHIMAGE TūlIH
70 FRANK, OHIO 
SUNDAY, JULY 10

Junkitės i šią vasarą ruošia
mą piligrimų kelionę — į Gai
lestingosios Motinos šventovę 
spalvingame Frank, Ohio. Tai 
prisimintina kelionė visai šei
mai.

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

JAKUBS & SON 
"UNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VSilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Autobusai išvyksta iš Public 
Square tarp 8:30 ir 9 vai. ry- J 
to. Paskutinis išvyksta iš 
Frank 5 vai. p. p.

Suaugusiems bilietai $3.00. 
vaikams iki 12 m. $1.75. Už
sisakykite bilietus čekį siun
čiant j CTS Fun Tours, 1022 
Carnegie Avė., Cleveland, Ohio 
44115. Arba įsigykite CTS In
formacijų Kioske, Public 
Square.

F VfELCOME ABOARD!
i 4 A k , „ ik

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą 
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
Ši knyga laimėjo 1965 m. Aidų žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik 
50 centų.

Be to, rekomenduojame įsigyti J. Gliaudos premi
juotas knygas:

šikšnosparnių sostas ........................................... $2.50
Orą pro nobis .......................................................$4.00
Delfino ženkle .......................................................$2.50
Namai ant smėlio...................................................$2.00
House upon the sand ..................  $3.95

★
Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi

jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.
Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 

A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00

St. Baro — Operų arijos
Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00

J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis — $5.00
Birutė Valterienė — Dainos — $5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika — $6.00 ir kt. 

Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš
to perlaida

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

DIVIDINO CMICKS MAIlfO 
OUARTERLY ON INVfSTM*wy 

SAVINOS

We Invite 
Your Savlngi

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joteph Z. Gribtiuku, Secy.

^1447 SO. 4Wl CT. • Otao • 40450 • FNORt UUM 
MOOtSi MOK. M; TOB^ TNURS^ Ftt M; SAT. M; WTO. CLOSIO

L c I C E R O . ILLINOIS



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAUNIMO STOVYKLOJ

Birželio 25 d. prasi
dėjo pirmoji pasaulio 
lietuvių jaunimo stovyk
la. Dalyvauja atstovai iš 
Anglijos, Austrijos, Aus
tralijos, Argentinos, 
Brazilijos, Kolumbijos, 
Naujosios Zelandijos, 
Italijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Urugva
jaus, Venezuelos ir Vo
kietijos. Stovyklauja per 
400 lietuvių jaunimo. Iš 
organizuoto jaunimo ma
tosi ateitininkai, neolitu- 
anai, skautai ir Liet, stu
dentų sąjunga. Didžiau
sią organizuoto jaunimo 
grupę sudaro skautai. Di
džiausios grupės yra iš 
Australijos, Vokietijos 
ir Argentinos.

Sekmadienį — birže
lio 26 d. į stovyklą at
silankė PL Bendruome
nės vadovybė: pirm. J. 
Bachunas, vicepirm. St.

Barzdukas, vicepirm. 
jaun. reik. Vyt. Kaman- 
tas ir kt. Europos lie
tuvių vyskupas Brazys at
laikė stovykloje pamal
das.

Kitoje pusėje ežero 
džiaugėsi puikia stovyk
los aplinka, kepinosi sau
lėje ir maudėsi skaid
riame ežere daugiau pen
kių šimtų lietuvių jauni
mo ir suaugusiųjų.

Stovyklai vadovauja vi
suomet linksmai nusi
teikęs sktn. Antanas Sau- 
laitis, SJ, nors pati sto
vykla sudaro jam ir ne
maža rūpesčių.

Jaunimo Kongreso pir
mininkas Algis Zaparac- 
kas neboja karštos sau
lės ir vis apstotas būrio 
jaunimo šnekučiuojas.

Stovykloje matėsi ir 
specialiai atvykusių sve
čių iš Chicagos, Detroi
to, Clevelando ir kt.

(vk)

Senam Tautininkui, A. L. Tautinės

S-gos Chicagos skyriaus nariui,

A. + A.

ANTANUI VAITKUI 

mirus, jo šeimai nuoširdžią užuojautą 

reiškiame ir drauge liūdime

A. L. Tautinės S-gos 
Chicago skyriaus v-ba

Tauriai lietuvei

ILIUMINATAi GIEDRAITIENEI

mirus, jos vyrui rašytojui ANTANUI 
GIEDRAIČIUI, dukterims ir visiems gi
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o velionės gyvenimo lietuviškos-kultūri- 
nės veiklos atminimui, Jos vardu, auko
jame Lietuvių Fondui 150 dol.

K. Adomavičius, K. M. Čėsnai, 
V. M. Dabrilai, J. V. Dėdinai, J. 
P. Gailiūnai, V. A. Garsiai, L. S. 
Jakubauskai, A. S. Lileikiai, J. 
A. Matoniai, Dr. B. Matulionis, 
J. O. Matusaičiai, J. E. Mika
lauskai, P. E. Mikšiai, P. R. Mo
liai, J. M. Pipirai, V. M. Prapuo
leniai, P. E. Račiukaičiai, P. S. 
Staneliai, J. B. Sviklai, J. B. Ta
mašauskai, J. O. Tarailai, V. O. 
Vaitkai, J. O. Vidūnai, O. S. 
Venclauskai, V. M. židžiūnai, 

Worcester, Mass.

Buvusiam Revizijos Komisijos nariui 
inžinieriui BERNADUI BUNTINUI 

mirus, jo žmonai GERTRŪDAI, sūnui ARVYDUI, 
seseriai, broliams bei visiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
"Parama”

* DELIJA VALIUKE- 
NAITE, Jono ir Mari
jos Valiukėnų dukra, bai
gė Hunter kolegiją New 
Yorke labai gerais pa
žymiais. Magistro laips
niui įsigyti anglų kalbos 
ir literatūros studijas 
tęs Brown universitete 
Providence, R.I.

* DALE (Skeberdytė) 
IR TADAS MEČKAUSKAI 
gyveną Calumet City, III. 
birželio mėn. 24 d. susi
laukė pirmagimio sūnaus 
kuriam išrinkti vardai: 
Rimantas, Tadas.

KANADOS 
LIETUVIAI 
įDOMI IŠVYKA

Kr. Donelaičio lituanistinės žem. mokyklos absolventai su mokytojais: St. Šukeliene, J. Širka ir V. 
Vaitkevičiene. V. Noreikos nuotrauka

Lietuvių Tautinės Są
jungos Toronto skyriaus 
narių išvyka birželio 19 
d. įvykusi A.A. Statule- 
vičių vasaros reziden
cijoj prie Simcoe ežero 
praėjo gana įdomiai. 
Esant gražiam orui pa
ežerėje pabuvoti buvo 
tikras atsigaivinimas. 
Tačiau nebuvo pasiten
kinta vien tik pavasaro- 
jimu. Vyrai, atskirai su
sirinkę, dalį laiko sky
rė visuomeniniams rei
kalams kelti ir apsvars
tyti. Skyriaus pirminin
kas M. Abromaitis savo 
įžanginiame žodyje da
vęs pokalbiui linkmę, 
susilaukė keliamų min
čių plotmėj gyvo susi
domėjimo. Pokalbis sa

vo turiniu buvo įvairus, 
o kartu ir įdomus. Pagei
dautina, kad vasaros me
tu tokios išvykos, su vi
suomeninio pobūdžio reP 
kalų aptarimais, būtų 
dažnesnės.

* PAULIUS MASIULIS 
sulaukęs 54 m. amžiaus 
mirė širdies liga birže
lio 13 d. vakare grįžęs 
iš darbo. Velionis dar 
Lietuvoje aktyviai daly
vavo dramos mėgėjų te
atre Šiauliuose. Gyven
damas Anglijoje suBrad- 
fordo mėgėjų teatru pa
statė S. Čiurlionienės 
"Aušros sūnūs" ir su 
jais aplankė kitas dides
nes kolonijas. Palaidotas 
lietuvių kapinėse Port 
Credit'e.

Toronte pabaltiečių bendromis jėgomis buvo suruoštas įspūdingas 
Baisiojo Birželio minėjimas. Viršuje pabaltietės moterys, apsiren
gusios juodais rūbais, dalyvavo eisenoj per miestą. Apačioje du,di
delį dėmesį sukėlę/’enkavedistą i" varosi vieną Šeimą Toronto gat
vėmis... S. Dabkaus nuotrauka

Mylimai žmonai ir motinai

ADAI MAKARSKIENEI

mirus, gilią užuojautą vyrui POVILUI ir sūnui

GEDIMINUI MAKARSKAMS reiškia

G. ir A. Beržinskai

A t A

Inž. ALGIRDUI DYRIKIUI
Kolumbijoje tragiškai žuvus, jo žmoną ALINĄ, 

sūnų ALGĮ, motiną ir kitus gimines nuoširdžiai 

užjaučiu.

Andrius Abaris

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425.
Visi maloniai kviečiami atvykti Į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

CHICAGO
VASAROS BALIUS

Naujoji skyriaus val
dyba su pirm. Stasiu 
Šiaučiūnu priešaky, iš
tikima savo siekimams 
sutelkti lėšų lietuvybės 
ir organizacijos reika
lams, ruošia dar šiais 
metais keletą pobūvių - 
balių. Štai pirmasis ruo
šiamas liepos 23 dieną 
Jonynų vasarvietėje. 
Kad balius bus geras, 
jau galima spręsti iš to, 
jog rengėjomis sutiko bū 
ti Genė Modestavičienė, 
Elena Matutienė, Ona 
Daškevičienė ir kitos 
skyriaus nae/’S. Pakvie
timų šiam kliui T’galima 
užsisakyti pas Bronę 
Paplėnienę, 5647 So. 
Wood St., Chicago, III. 
telefonas RE 7-8186. Ki
tas balius numatytas rug
sėjo mėnesį veteranams 
pagęrbti. O spalio 29 d. 
numatytas tradicinis ru
dens lapų balius.

Tokie pobūviai svar
būs netik kaip kasos pa
pildyto jai, bet ir kaip 
pažinčių atšviežintojai 
ir pabuvojimai savųjų 
tarpe. Jų jaukumas pri
klauso nuo rengėjų, to
kių Chicagai pavydi ne 
tik ALTS skyriai, bet ir 
kitos Chicagos organiza
cijos.

V.A.R.

• Dainų šventei bilietai 
iš anksto gaunami Karve
lio prekybos namuose, 2715 
W. 71 St., Chicago, III. Tel. 
471-1424. Kainos 6, 5, 4, 3 
ir 2 dol. šventė įvyks lie
pos 3 d. International Am- 
phitheatre, Chicagoje. Bi
lietus galima užsakyti paš
tu.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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